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METODO FRASICO 
PERFRAZA METODO

La graveco de la urboj de Esperantujo 
ne rilatas kun la nombro de la loĝantaro 
nek la renta indico. Ofte dependas nur 
de iu esperantisto kiu laboris por kaj 
per Esperanto fiere, fide kaj senlace.

Cal losa del Segura estas tre konata 
An Esperantujo kaj ĝiaj loĝantoj bone 
scias ke kun tia famo rolis granda parto 
nia samideano Francisco Zaragoza Ruiz.

Vicsekretario de ILEI kaj instruisto 
de publika lernejo, li sciis harmoniigi 
la esperantistan laboron en internaciaj
etosoj kaj la semado kaj zorgado de Esperanto en infanoj 
kaj plenkreskuloj de sia malgranda urbo.

Li alportis al la instruado de Esperanto la Perfrazan 
metodon kaj al la disvastigo de la interna ideo, multajn 
broŝuretojn kun artikoloj kiujn li tradukis, kaj por 
kompletigi la cirklon li starigis la korespondan kurson.

Do, la dumviva omaĝo kiun oni faros dum la 3-a 
Kongreso de Esperanto de Valencia Komunumo, estas 
unuvoĉe akceptita, kaj ni estas certaj, ke ne nur la 
tuta esperantistaro de Valencio kaj Murcio aliĝos al li, 
sed ankaŭ la tuta loĝantaro de Callosa del Segura, kiu 
vidas en li la plej faman najbaron.
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ALVOKO

Estimataj gesamideanoj:

Kiel interkonsentite dum la 
pasinta Kongreso de V.E.F.en Alcantarilla (Murcio) ni 
kunvenos ĉi jare en la urbeto Callosa de Segura 
(Alakanto). Kaj pro tio ke la ĉi jara Hispana Kongreso 
de Esperanto okazas en Merido (Sadajoz) dum la printempa 
sezono ni devas postlasi tiun ĉi eventon por la lasta 
semajn-fino de la monato Junio, tio estas, Sabato 27 kaj 
Dimanĉo 28.

Tial ke la Ĉi jara Kongreso de Valencia Esperanto 
Federacio kaj Murcio estos dediĉita kiel omaĝo al nia 
veterana kaj elstara esperantisto Francisco Zaragoza 
Ruiz, kiu dum lia tuta vivodaŭro sin dediĉis al disvas- 
tigo kaj instruado de Esperanto sed nuntempe, 
bedaŭrinde, pro lia sanstato ne plu povas daurigi lian 
karan aktivadon, ni kore petas al la tuta gesamideanaro 
partopreni, kiel eble plej multe, por la efektivigo de 
tiu ĉi esperantista evento kaj almontri al Callosa de 
Segura popolamaso ke la lingvo Esperanto seninterrompe 
sekvas la vojon de nia majstro Ludoviko Zamenhof.

Samtempe per nia persona kontakto ni havos la 
"ŝancon esprimi nian dankemon kej elmontri nian estimon 
al omaĝito en lia propra loĝloko.

La kongresa sukceso dependas ne nur de la organi- 
zantoj kaj de la aktivuloj ĝin partoprenantaj sed ankaŭ 
(almenaŭ por fremduloj) de la amaso de Ĉeestantoj 
kunportantaj esperantistajn identigilojn. Tia okaze ni 
kore petas al Ĉiu esperanta grupo kunporti sian flagon.

ĉis revido en Callosa de Segura. Por la O.K.K. 
tutkore vin salutas

Jose M^ Bernabĉu Franco
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TAGORDO

SABATON 27-an de Junio

10,00 Malfermo de la ekspozicio
10.30 Akcepto de la gekongresanoj ĉe la kongresejo
11,00 Oficialaj ekzamenaj: Baza kaj Meza nivelo 

(nepra antaŭinskribo)
12.30 Kunveno de delegitoj de grupoj

14,00 Libera tempo por tagmanĝi
16,00 Preparkunveno de la Generala Asembleo
17.30 Demarŝoj pri la 93-a Universala Kongreso de 

Esperanto en Valencio.

19,00 OFICIALA INAŬGURO DE LA KONGRESO
* salutoj de reprezentantoj de Esperantaj Grupoj 
» salutoj de la prezidanto de V.E.F.
* salutoj de autoritatuloj
- tempopaŭzo
» PRELEGO EN HISPANA LINGVO

20,00 Promenado tra "Callosa de Segura", vizitante la 
plej elstarajn lokojn, monumentojn kaj 
renkontejojn.

22,00 Vespermanĝo
23,00 Disigo por tranokti en hoteloj kaj kampadejo.

DIMANĈON 28an de Junio

9,00 Sankta Meso (en la katedralo)
10.30 Vizito al Muzeo pri Kanabaj Ellaboraĵoj 

(vizitinda pro siaj fakaj metiaj ellaboraĵoj)
11.30 La muzikistaro “LA FILARMONICA" ludante 

popularajn festparadojn, marŝos tra centraj 
avenuoj kaj stratoj akompanata de la gekongresa- 
naro kaj simpatiantoj de la urbo, kunportantaj la 
Esperanto-Flagojn de siaj Grupoj.

13,00 PRELEGO EN ESPERANTO (en la kongresejo)
14,00 Bankedo (speciala urba tagmanĝo)
16,00 ĜENERALA ASEMBLEO
18,00 FERMO DE LA KONGRESO
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KONGRESEJO: PUBLIKA LERNEJO "PRIMO DE RIVERA"
ATBMT 1 GOJ

INFORMO PRI HOTELOJ
Nura tranoktado (duobla ĉambro).... 3.OOO ptjn.
Nura tranoktado (persona Ĉambro)... 1.500 ptjn. 
Por fari rezervon de hotelo, bonvolu anonci 
pere de la aliĝilo.

KAMPADEJO
Estas loko por tendumi ĉe la monto kaj tre 

proksime de la urbo. Tendumu loj bonvolu anonci 
pere de la aliĝilo.

MANĜOJ
Ekzistas diversaj dommanĝejoj kie oni povas 

manĝi per ne multekosta prezo.

OFICIALA ADRESO DE LA KONGRESO:
Publika lernejo "Primo de Rivera"
Grupo de Esperanto
Apartado 90
Callosa de Segura (Alacant)

MU OMAĜO AL FRANCISCO ZARAGOZA RUIZ Uli OMAĜO AL FRANCISCO ZARA60ZA RUIZ IMI 
Illi OMAĜO AL FRANCISCO ZARAGOZA RUIZ UM OMAĜO AL FRANCISCO ZARA60ZA RUIZ UM

__ t ODCP AJI T n______
UN TESORO EDUCATIVO IGNORADO

1
DEMOCRACIA LINGUISTICA

Doctcr, soy un pobre diable... L U 1 L U H II 1 U
CLAUDE PIRON

HENRI MASSON

S P R f N’ 1 f A .reoucioo delirante ppr F Ze.OgPa»

Traovcido del Irancee oo- > Za .,0« Rv

★
Pedimoe it utiroducoion ati ESPERA'. •_ _____________________________ - ■
en 2.* Elane de 1« Eeucacior. Genere! 
Bae.ce como lengua opuno 
funto II (reneta , ol ingita ★ Pedimoe M introauccton aei ESPERANTO eo ie 

2* Etape de Ie Education Genera Beelco

Pea.mot ie mtrooucciondel ESPERANTO en ie 
2’ Etape de Ie EdvcaciOn Generpl Bnsica <
como lengua optativa

Ĵ 'Lne.. . . mpre. funto at (unede v a. mgle.

Beie 'Ol OutplClOe Oe l> Beie ioa eutpicioe Oe ie 1. U. K. 1.
Befo ioa au.pic.o. 0. U _ t. U. E. 1

Upe intemecionei de P-oteeoree Eeperentietee

G-upo Esperanto de AKpnie
'Educadon v Deecanec • Oneeimo Resor.dc 23

CURSOS DE ESPERANT
CallCSa DE 9EGu«A - a e.-u -®»A'-C

Colegio Naoional Primo de Rivere 
CURSOS DE ESPERANTO

CALLOSA DE SEGURA - Ausonia - hispanio

CURSOS DE ESPERANTO
CALLOSA DE SECURA - Alicante - HISPANIO 1

Illi OMAĜO AL FRANCISCO ZARAGOZA RUIZ Illi OMAĜO AL FRANCISCO ZARAGOZA RUIZ MU
Illi OMAHO AL FRANCISCO ZARA60ZA RUIZ Illi OMAĜO AL FRANCISCO ZARAGOZA RUIZ Illi



CIUJ AL VIENO,

POR PRENI LA ELAGON
-Mt-JK- * -» -Mt- -atE-^K- * -*- -» -»- -» »

Ekde la 25-a de julia ĝis la l-a de aŭgusto, okazos 
en Vieno (Aŭstrio), la 77-a Universala Kongreso de 
Esperanto. Dum tiu kongreso, la hispanaj esperantistoj 
transprenos la esperantan flagon, kiel simbolo de la 
okazigo de la 78-a Universala Kongreso en Valencio.

Estus tre grava afero ke multaj hispanaj esperantis- 
toj troviĝu tie dum tiu aranĝo, montrante al la tuta 
mondo ke la idealo de Zamenhof ne mortis en nia lando, 
kaj ke la hispana esperanta movado estas vigla kaj ke ni 
tre kapablas organizi por la tuta esperantistaro nefor- 
geseblan kongreson, kie ciuj havos eblecon koni nin, 
praktiki nian universalan lingvon kaj montri al la 
hispanaj instancoj, amaskomunikiloj, sciencistoj kaj al 
la tuta logantaro ke Esperanto estas taŭga ilo por la 
internacia interkompreno.

Por tiuj esperantistoj kiuj ankoraŭ neniam vizitis 
universalan kongreson, la ĉeesto al la viena kongreso 
povas esti grava sperto, kuraĝiga okazintaĵo kaj amuza 
vojaĝo, ĉar ni ne devas forgesi ke Vieno kaj la aliaj 
vizitotaj urboj, kiel Prago, Budapeŝto, ktp. estas tre 
allogaj por si mem por ĉiu turismema esperantisto.

Krome, la organizado de la Kongreso en Vieno ofertas 
tre favorajn prezojn por la loĝado.

Do, ni esperas atingi historian rekordon en la parto- 
preno de hispanoj en Universala Kongreso. Ni atendas vin 
ĉiujn kaj viajn amikojn kaj familianojn en Vieno.

Se vi dezira aldonjn informojn pri la vojaĝo al 
Vieno, kontaktu nin ĉe Grupo Esperanto de Valencio, 
merkrede, en la telefonnumero (96) 384.96.16, ekde la 
19-a horo.

VENU KUN NI !-a*--*--*--*--*-»-»-*--*--*--*--»-



PROTOKOLO DE LA KUNVENO DE LA LKK 
KUN LA HISPANA ESPERANTISTARO 

MADRIDO 29-02-1992
Ekde la 10.00 ĝis la 17.00 kunvenis la LKK de la 78-a 

UK kun reprezentantoj de la hispana E-o movado Ĉe la 
sidejo de Madrida Esperanto Liceo por paroli pri la 
demarŝoj ĝis nun faritaj kaj pri la estonta agado. 
■Ceestis entute 25 homoj el la jenaj landpartoj: Valencio 
<9) Madrido <9) Santiago (1, la prezidanto de HEF) 
Santander (1) Callosa de Segura <1).

Oni komencis paroli laŭ la jena tagordo:
1.- Informo pri la demarŝoj ĝis nun faritaj. La 

prezidanto de la LKK, Augusto Casquero parolis detale 
pri tio kaj legis la protokolon de la vizito al Valencio 
de la komisiono de UEA; sekve li legis la deklaron de la 
urbodomo de Valencio pri la helpo al la kongreso, en kiu 
oni ofertas homan kaj teknikan helpon, kiu poste devas 
konkretigi; oni inf ornis ankaŭ pri la promeso de la 
konsilantaro pri Kulturo de la Valencia Aŭtonoma 
Komunumo doni subvencion de almenaŭ du milionoj da 
pesetoj al la UK. Ankaŭ pri la propono de eldonejo 
eldoni la unuan kaj duan bultenon kaj kongresiibron tute 
senpage por la kongreso, atingante reklamojn. Same oni 
informis pri la demarŝoj faritaj ĝis nun por atingi 
subvenciojn de la Ministerio pri Kulturo, de diversaj 
privataj entreprenoj kaj de la Eŭropa Komunumo, kiuj ĝis 
nun ne havas respondon.

Oni informis ke la rilatoj kun la Centra Oficejo de 
UEA ne estis tiel bona kiel ni ĉiuj dezirus, ĉar kutime 
ni ricevas respondojn al niaj petoj kaj demandoj tre 
malfrue, kaj kiam ili venas, Ĉiam estas urĝaj, post 
perdi monatojn. Ankaŭ oni informis ke UEA ankoraŭ ne 
decidis kiu vojagagentejo oficiale kunlaboros kun ni, 
kio okazis ke multaj demarŝoj kiuj kun ilia helpo irus 
multe pli rapide kaj facile eĉ ne oni povis komenci.

Poste oni legis al ĉiuj, detale, la jenajn dokumen- 
tojn de UEA: a.- Kongresa Regularo (oni diris kiuj 
punktoj estas jam plenumitaj kaj kiuj restas; b.- 
Kongresa Rutinaro; c.- Dumkongresa funkciado; d.- 
Provizora Laborplano por la 77-a UK. Ĉar oni supozas ke 
ĉiu ĉeestanto estas eventuala kunlaboranto de la LKK oni 
diskutis detale multajn punktojn por ke ili lernu kion 
fari.

2.- La dua punkto estis la Antaŭkongreso: Oni 
informis ke Barcelono pretas ĝin organizi kaj oni legis 
leteron de Salvador Aragay, kiu aldonis la provizoran



programon de la Antaŭkongreso, sen detaloj ankoraŭ pri 
prezoj.

3.- Ponstkongreso. Oni informis ke estas invito de la 
murciaj esperantistoj organizi la Postkongreson ĉe la 
mediteranea marbordo, en "La Manga del Mar Menor" sed 
ankoraŭ ne oni sendis pli konkretajn informojn pri 
programo, prezoj, respondeculoj, ktp.

Laŭ sugesto de la komisiono de UEA kiu vizitis
Valencion, oni proponis al la 
madridanoj okazigi postkongre- 
son en
tis surprizo por ili, oni de- 
cidis fari poste enketon al la 
madridaj samideanoj pri ĉi tiu 
afero. La LKK 
se ili kaj UEA 
helpi ĉefe en
hoteloj, organizado de ekskur- 
soj, administrado, informado, 
alidado, ktp. kaj la madrida- 
noj devus zorgi 
rantaj 
taŭgaj 
ktp.

4.-

noj okazigi
Madrido. Ĉar ĉi tio es-

ofertis al ili, 
tion aprobus, 
la serĉado de

pri la espe- 
aranĝoj, la serĉado de 
esperantaj ciceronoj,

1nternacia Infana Kon- 
greseto: Afto informis ke jam 
oni starigis kontaktojn kun 
Fettes kaj ke la komisiono de 
UEA vizitis lokon en vilaĝo 
proksima de Valencia, taŭga 
por tio. Oni petis al la Ĉe- 
estantoj ke ili klopodu 
trui infanojn serioze por 
topreni tiun kongreseton 
oni petis kunlaborantojn 
la organizado.

5.-  Junularaj Arangoj de la 
UK: Alberto Bermell informis 
pri la projektoj tiurilate, 
ĉefe la aferoj de malmultekos- 
ta loĝado kaj manĝado, la dis- 
traĵoj por la junularo, la 
oficialaj programeroj por ili, 
kaj pri la kontaktoj, jam sta- 
rigitaj, kun la nova prezidan- 
tino de TEJO.

ins- 
par- 
kaj 
por

Antonio ftadrigal 
Publikigita en 'El Adelantado" 

de Segovia



6.-  ILEI Konferenco: Oni informis ke apud Valencio 
oni trovis adekvatan lokon, malmultekosta, por okazigi 
tiun konferencon. Jam ekzistas kontaktoj kun la nuna 
prezidanto de ILEI kaj ĝis nun ĉio iras glate. Ankaŭ oni 
informis ke la tuta hispana membraro de ILEI pretas 
kunlabori.

7.-  Kongreso de la Blinduloj: Oni informis ke, 
kvankam oni skribis al Otto Pritz oferante organizi tion 
kaj informante ke jam oni starigis kontaktojn kun la 
hispanaj blindulaj asocioj, kiuj ege deziras helpi, "ĝis 
nun ni atingis nenian reagon el LIBE.

8.- IKU kaj Kongresa Temo: La prezidanto de HEF, 
profesoro Alonso kaj la doktorino Uruefia sin oferis por 
serĉi diversajn kongresajn temojn por proponi poste ilin 
al UEA. Ankaŭ ambaŭ sin oferis por kunlabori en Ĉio 
rilate la IKU.

9.- Artaj arangoj de la UK: Aho kaj Gimenez informis 
pri la demarŝoj tiurilate faritaj. Afto serĉas hispanajn 
artajn programerojn por la nacia vespero. Miguel 
Gutierrez, el Santander, informiĝos pri la plej gravaj 
kaj taŭgaj esperantistaj artistoj de la tuta mondo kaj 
starigos kontaktojn kun ili. Miguel Fernandez, el 
Madrido, sin proponis por serĉi la plej taŭgan teatran 
verkon por esti ludata dum la UK kaj por informiĝi pri
bonaj teatraj teamoj tra 
kontaktojn kun ili.

10.- Poŝtmarko: Peris 
informis pri la demarŝoj 
faritaj por atingi la el- 
donon de oficiala poŝt- 
marko okaze de la UK. Nun 
oni atendas la respondon 
kaj oni petas al multaj 
esperantaj asocioj, unuo- 
paj esperantistoj kaj fi- 
1atelistas asocioj ne es- 
perantistaj sendi apogle- 
teron al la koncernaj 
instancoj.

la tuta mondo kaj starigi

78-a UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO

VALENCIO 24-31 JULI01993
11.- Kongresa Simbolo: Sempere informis ke, kvankam 

oni ellaboris diversajn desegnojn tiucele, UEA akceptis 
neniun kaj ni pretigas kelkajn novajn, kvankam estas de- 
segno kiu apartenas al valencia esperantisto, kiu ŝajne 
plaĉas al Simo kaj Nikola, ankoraŭ ne estas oficiala 
decido, kaj pro tio ni ne kuraĝas komenci elspezi monon 
por eldoni foliojn, kovertojn, propagandilojn, ktp.



12. - Turismaj broŝuroj: Oni informis ke oni starigis 
kontaktojn kun la lokaj turismaj oficialaj instancoj. 
Jam estas preta la tradujo de la turisma broŝuro de la 
urbo Valencio, kaj de la teksto por la unua bulteno, 
kiujn ni sendos al la centra oficejo por ke ili kontrolu 
ĉion. Ki havas kontaktojn kun la bierfabriko "El Aguila" 
por ke ili pagu la eldonon de la turisma broŝuro, kaj 
kun tiu alia entrepreno kiu kontraŭ reklamiloj eldonos 
la unuan bultenon. Ankaŭ oni petis al Madrido, 
Ministerio pri Turismo, la eldonon de 600 afiŝoj por la 
UK, sed ni ankoraŭ ne ricevis respondon.

13. - Volontula Reto: La vicprezidanto de la LKK, Juan 
Fontecha, parolis pri la organizado de volontula reto, 
konsistanta el hispanaj esperantistoj, kiuj pretos 
kunlabori Ĉefe dum la UK. La ideo estis bone akceptata 
de la ĉeestantoj kaj oni komencos tuj fari novan liston 
de la eblaj volontuloj.

14.- La hispanaj esperanto asocioj kaj la UK: Oni 
proponis al la ĉeestantoj ke la hispanaj esperanto 
asocioj sin dediĉu dum la jaro 1993 al ĉio rilate la UK- 
n kiel ĉefa tasko. La prezidanto de HEF, sinjoro Alonso, 
kaj la aliaj ĉeestantoj tute konsentis.

15.- HEF kaj la UK: Ankaŭ oni petis de HEF ke la ĉefa 
laboro de tiu federacio dum la jaro 1993 estu la 
kunlaborado kun la UK. La prezidanto kaj la aliaj 
ĉeestantoj tute konsentis kaj eĉ oni decidis (e okazigi 
nacian kongreson dum la jaro 1993 kaj dediĉi la tutan 
forton de HEF al la UK. Pro tio la hispana kongreso ne 
okazos kaj nur ani organizos Generalan Kunvenon de la 
Membraro de HEF ene de la UK.

16,- Ĉeesto de la esperanta Koruso "Verda Stelo" al 
la UK de Vieno: La direktoro de la koruso, Pedro Villa- 
rroig diris ke estas grava deziro de la membroj de la 
koruso iri al Vieno, sed ke estas financaj problemoj. 
Ili petis subvencion al la urbodomo de Madrido por 
ĉeesti la Hispanan Kongreson de la nuna jaro en Merido 
kaj atingis 200.000 pesetojn kaj pro tio ne oni povas 
ree atingi subvencion de la sama instanco en la sama 
jaro. Ankaŭ la Madrida Aŭtonoma Komunumo ne donas 
subvenciojn por vojagoj, nur por aferoj kiuj okazas en 
Madrido. La koruso petis subvencion al la Ministerio pri 
Eksteraj Rilatoj por iri al Vieno, sed la respondon oni 
devos atendi- La LKK petis por ili al la Ministerio pri 
Kulturo 800.000 pesetoj por tiu vojado, sed ankoraŭ ne 
oni ricevis respondon. Sen subvencio la koruso ne povos 
vojagi.



AL LA "KATALUNA ESPERANTISTO"

Respondo al la artikolo
“Kultura revolucio kontraŭ falsaj bildoj" 
de Feiip Artero i Lozano

La UK okazos en Valencio, certe, sed ni ne pensis ĉu ĝi 
okazos en Hispanio, ĉu en Valencialando, Ĉu en “eis Paisos 
Catalans", Ni, kiel esperantistoj, pripensis ke ĝi okazos en 
Esperantujo, organizata de esperantistoj el la tuta «ondo: Nia 
LKK, la CO de Rotterdamo, HEF kaj vi aea kiel volontula 
helpanto, ĉar ni volas plibonigi nian esperantan nivelon, 
pretigi la ageaon de doraantaj esperantistoj, aontri la 
taŭgecon de Internacia Lingvo al nia urbo, al Eŭropo kaj al la 
tuta nondo, Tiu estas la bildo kiun ni volas por la ĉeestontoj,

Atentu bone: Lingvo ne esas egala al lando, Mi ripetas: 
Lando / = lingvo, Sed vi niksas ambaŭ ideojn, pro tio vi volas 
ampleksi vian landeton aldonante la samlingvajn landojn, Laŭ 
tia ideo, Ĉiu popolo kastilia parolanto kuniĝos en granda 
lando, aŭ Usono kaj Anglujo en alia lando, eble Belgio en du, 
kaj Svislando en kvar,,,, do ne kunigu “eis Paisos Catalans" 
per sanlingvanaj landoj, Valencia komununo, pli malpli 
samlingvano al vi, havas sian propran historion kaj personecon 
per niaj; Ausias March, aŭ “Tirant Io Blanc", Pare Fullana aŭ 
Sant Vicent Ferrer, Joan Martorell aŭ Teodor Llorent, Sorolla 
aŭ Serrano, arkitekturo kaj konstruaĵoj, “6er#ames kaj 
Maulets", nia Valencia Regno, himno, flago, agrikulturo, 
festoj, ,,, ktp,

La bildo, kiun vi volas por la kongresanoj en Valencio, ne 
estas Esperantujo, Vi volas podion por diskonigi kulturon de 
Valencio, ĉu de Katalunio? Kulturan revolucion, ĉu “dels Paisos 
Catalans", la "Valencia Regno" ne bezonas la kongreson por 
diskonigi nian identecon; kaj kompreneble ne estas la loko por 
diskuti tian problemon, Aliajn instancojn ni bezonos por 
diskuti nian miskomprenon,

Venu al la kongreso kie ni kunvenos "inter la gastamaj muroj 
de Valencio, ne kiel katalunanoj au valencianoj, ne kiel 
germanoj aŭ hebreoj, angloj aŭ hispanoj, italoj aŭ portugaloj, 
sed homoj kun homoj, por frate premi al si reciproke por la 
nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas".

Johano-Antono Gimfcnez Barcia



LETERO AL JOHANO-ANTONO
Karega aniko,

En 'Valencia Luno' n2 23, okaze de la Kataluna Kongreso de 
Esperanto en Perpinyi, ni skribis: "Estis tre signifi li elekto de 
iii urbo, ?ar entenis li tutnovan revon kunligi ciujn regionojn 
kiuj parolas katalune, kaj povis unuiĝi en sasa lingvi identeco. 
Tiu revo ankaŭ enhavas grandan psrton de Valenca koeunueo, kij 
trovas ii tie fervorajn adeptojn kij ardajn kontraulojn, estinte 
kaj estante teso de senfinaj kaj akraj disputoj, kiuj ealpereesas 
ke ia Valencia Esperanto-Grupo povus pri ĝi difini sin"

Nenian reagon levis tiaj vortoj, do, oni povus pensi ke kiu 
silentas, kunsentas, se via artikolo nun ne roapus tian neŭtralecon 
difinante tendencon ne akordigita de la valencia esperantistaro, 
Intenci klarigi la tenon estas longa kaj puntiliema afero, Tial ni 
1 inigas nin konenti vian inviton por ke Ĉiuj venu al la Kongreso ne 
kiel,,, valencianoj,.,au hispanoj,,, sed “Konoj kun homoj".

Cu tio estas ebla? iĈu vi spertis iu fojo la travivaĵon esti nur 
hono? fli jes, kaj tial ni ne kuragas inviti al neniu esti nur hono, 
ĉar estas inviti suferi la plej anaran solecon kiu povas preni la 
brusto de la hono, Esti frato de Ĉiuj, estas same ol esti frato de 
neniu, Sed la infanoj bezonas familion por bone evolui kaj adoltoj 
bezonas familion, anikojn, najbarojn, samlandanojn, fratojn laŭ 
religio, laŭ politikaj aŭ kultural sentoj,

Ni nomas al aliaj esperantistoj “samideanoj", do, Esperantujo ne 
estas komununo 'de Konoj kun homoj* sed de homoj kiuj pensas same, 
La diferenco estas ke Esperantujo devas vastiĝi en alia nivelo ol 
la naciaj komunumoj, Taŭga imago de Esperantujo estas vasta 
vitolaŭbo kie interkruciĝas sarnentoj tiel ke ne oni povas jam 
diferencigi ĝiaj pluraj originoj, ankoraŭ ke fakte, ĉiu sargento 
ricevas sian nutrajon de difinitaj piedoj kiuj enmetas ^siajn 
radikojn en la tero, Tial, ankaŭ en Esperantujo oni diras: tiu en 
SIA lingvo kaj Esperanto por CIUJ,

La problemo estas ĉe ni, Ĉar ni ne povas respondi unuvoĉe a la 
demando de kia estas NIA lingvo, Se vi valencie, akcentas la nomon 
de ma lando, amikoj koleras; se vi ne aksentas, aliaj kunuloj ko- 
leras: kiuj ne koleras, parolas kastilie, Kaj se iu intencas lert- 
evtti la problemon alprofundigante identecajn radikojn kaj asertas 
ke neniu Konkeranto meritas omaĝon, tiam malamikiĝas al ĉiuj,

Vi povas diri, que tio rilatas al “tiu en SIA ligvo" kaj ni 
devas konstrui "Esperanto por CIUJ* kaj ebie vi pravus se neniam 
oni krokodilus, sed vi bone scias kiel facile oni krokodilas, ankaŭ 
kiuj tre bone scipovas esperanton kaj Ĉefe kiam oni devas paroli 
pri seriozaj aferoj kaj la krokodila lingvo estas la vestaĵo kiu 
kovras al la “nura homo",

Amike kaj esperante salutas al vi
Pascual Font



* La celo estas jena: 
ĉiutage, ni piediros kaj 
tramigros en la lokan 
montaron.
* Inter la enmontaj eks- 
kursoj, vi povos elekti 
jen longajn, jen plezu- 
rajn, jen esplorajn.
* Tiuj promenadoj tamen 
neniam estos tro lacigaj, 
tial ke la montoj ne 
estas tiom altaj (inter 
1000 kaj 1500 metroj)
* Plena kotizo en pesetoj
ĝis 26-jaraj 10.000
pli aĝaj 13.000
* La prezo inklusivas 
loĝejon, manĝaĵojn kaj la 
programon.
* Skribu aŭ telefonu al: 
AffTTON AMEYUGO
GORBEA, 4-2.dcba.
E-01008 VITORIA-GASTEIZ
TF50. (.945) 245.671

FRATECO INVITAS AL VI

ESPERANTISTA RENKONTIGO 
DE LANDLIMAJ REGIONOJ

OLOROBT

(Suda Francio)

6-a kaj 7-a junio 1992

Vojaĝo ekde Zaragozo, restado, manĝaĵo kaj 
programo: 15.000 ptoj.
Telefonu al Emilio. Tfno. <976> 227.497

Edita: Grupo Esperanto de Valencia
Redactores: Josĝ Afto y Pascual Pont
Imprime: Studio Puig - Planas, 12 - Valencia 
Deposito Legal V-1683-1983


